2.

Tilbakeblikk på

Infodocdagene 2019
Skytjenesten

Infodoc Faktura rulles
ut i høst
InfodocID
– én bruker, én identitet

Oppgrader til
Windows 10
nå

KUNDEMAGASIN
#01 - 2019

www.infodoc.no

Leder

2.
Din stemme teller

På Infodocdagene tilbyr vi kurs i Infodoc Plenario tilpasset de
ulike rollene på legekontor og helsestasjon. Tilbakemeldingene
som vi har fått i etterkant tilsier at vi skal fortsette med dette neste
år, men at kursene også må deles inn etter forkunnskaper. Vi
opplever også at erfaringsdeling er en viktig del av arrangementet
hvor man møter kolleger fra hele landet. Vi ønsker derfor å
tilrettelegge for mer diskusjon og samspill mellom deltakere
og forelesere.

Nei, overskriften er ikke en del av kampanjen for å
bruke stemmeretten i årets kommunevalg. Det er kun
en oppfordring til alle Infodocbrukere om å benytte
sin stemmerett for å påvirke oss i riktig retning når
vi utvikler nye verktøy som skal effektivisere deres
hverdag.

Vi er privilegerte som har en engasjert brukergruppe. Innspillene
som vi får fra dere som bruker Infodoc Plenario er uvurderlig i
produktutviklingen. På Infodocdagene lanserte vi skytjenesten
Infodoc Faktura som i løpet av året skal erstatte dagens økonomimodul. Denne tjenesten er utviklet i samspill med brukere som har
erfaring fra ulike journalsystem. Neste tjeneste som kommer er
ny timebok og vi har akkurat avsluttet prosessen med å kartlegge
behov hos dere som skal bruke tjenesten. Ved utgangen av 2020
vil hele Infodoc Plenario være en skytjeneste. På side 3 kan du
lese mer om hva dette innebærer.

UserVoice
Under Infodocdagene annonserte vi at skytjenesten
UserVoice tas i bruk hos oss. Som navnet tilsier er
dette et verktøy for at brukernes stemme skal bli
hørt enda tydeligere. Med UserVoice håper vi på best
mulig måte å kunne samle og strukturere gode innspill
både i pågående og fremtidig produktutvikling. Og
det viktigste av alt er at det er dere som best kjenner
behovene som nå får muligheten til å stemme frem de
viktigste forslagene og gi deres kommentarer. Dette vil
være til uvurderlig hjelp for oss når vi skal prioritere og
kvalitetssikre i mengden av brukerønsker og innspill.

Det er åpenbart at primærhelsetjenesten har et skrikende behov
for enkle og effektive løsninger. Vi er takknemlig for at ansatte
på legekontor og helsestasjoner der ute ser at Infodoc leverer
solide og effektive løsninger og at vi har en god strategi for å
levere dette enkelt i årene som kommer. Vi opplever for tiden stor
pågang av nye kunder som ønsker en leverandør for fremtiden.
Mange av disse ønsker å bli kvitt serveren og gå rett i sky med
tjenesten Server i SKY.
Vi gleder oss til fortsettelsen!

Med vennlig hilsen
Bjarte Ottesen, Daglig leder
Infodoc as

Logg inn og gi din tilbakemelding
Under livbøye-ikonet i Infodoc Plenarios startpanel
er det nå kommet et tilleggsvalg for innlogging til
UserVoice. Siden UserVoice er en skytjeneste, er det
en forutsetning at man har tatt i bruk den nye innloggingsmetoden InfodocID for å få registrert sine ønsker
eller gitt sin stemme.
UserVoice skal være enkel og oversiktlig å bruke,
og vi ser frem til at mange av dere bidrar her i tiden
fremover nå når InfodocID tas i bruk av flere og flere.
Prøv da vel.
InfodocID
Nevner for ordens skyld igjen at ny innlogging med
InfodocID vil tas i bruk etter hvert som våre nye skytjenester ferdigstilles og distribueres. Foreløpig er det
hovedsakelig våre kunder som har valgt Infodocs
Server i SKY-løsning som bruker ny innlogging. Men
litt lenger utpå våren vil InfodocID tilgjengeliggjøres for
de fleste, og vi vil informere mer detaljert om hvordan
man kommer i gang. En smakebit av løsningen kan
ses i informasjonsfilmen som ligger under Nyheter
på vår hjemmeside.

Produktsjefens Hjørne

Jeg må få takke alle dere som var med å gjøre Infodocdagene
2019 til en stor opplevelse. Det er overveldende at mer enn 300
brukere av Infodoc Plenario setter av to dager sammen med
oss. Infodocdagene er en viktig begivenhet for oss som jobber
i Infodoc. Alle ansatte er med i planlegging og forberedelser, og
alle som én har dedikerte oppgaver under selve arrangementet.
Det er derfor svært gledelig å få tilbakemeldinger om at deltakerne setter pris på å få møte ansiktene bak journalsystemet.

Ny oppdatering i mars
I løpet av februar og mars har Infodoc
Plenario versjon 2019.1 blitt rullet ut
til alle brukere. Denne versjonen gir
spesialister oppdaterte valg og rapport for innsending av informasjon
til NPR. Helsesøstre har nå endret
tittel til helsesykepleier og dette er
nå også på plass i Infodoc Plenario.
Helsesykepleierne og jordmødrene vil
også få glede av at hodeomkretskurven er endret til norske verdier etter
anbefaling fra Helsedirektoratet og
at vaksinene MK09 og MK10 nå vises
i gruppen meningokokkvaksiner på
vaksinasjonskortet. I tillegg har vi
fått på plass en lenge etterlengtet
mulighet til å legge PDF-filer inn i
korrespondansemappen.
Den første mars ble det en endring
i hvordan ta betalt for utstedelse av
erklæringer til Statens Pensjonskasse
(SPK). Regninger skal ikke lenger
sendes separat, men faktureres via
regningskortet. Vi sendte ut oppdatert
takst-fil i februar 2019, og jeg håper
alle som trenger dette har tatt i bruk
de nye takstene.
Ny pålogging med InfodocID
Vi jobber nå parallelt med å ferdigstille
skytjenesten Infodoc Faktura, som skal
erstatte dagens økonomi-modul, og
Infodoc Plenario versjon 2019.2. Denne
neste versjonen vil gjøre det mulig
for deg å aktivere InfodocID. Dette
medfører en overgang fra «enkel»
pålogging med lokalt brukernavn

og passord til pålogging med høyt
sikkerhetsnivå (nivå 4). InfodocID vil
gjøre journalsystemet mye sikrere,
og gjør det mulig å klargjøre HelseID
slik at man kan få til sømløs pålogging med ulike offentlige løsninger
som for eksempel Kjernejournal.
I praksis betyr dette at pålogging blir
tvungent personlig og at fellesbrukere
ikke lenger blir mulig å bruke. Bruker
opprettes og bekreftes ca. en gang
i måneden med Buypass Smartkort,
BankID på Mobil eller BankID. Alle
brukere av Infodoc Plenario må da
ha Buypass Smartkort, BankID-brikke
eller smarttelefon for å kunne logge
inn i journalsystemet. Overgangen til
webbaserte skytjenester medfører
også at det kreves minimum 50
Mbit/s fiberlinje, og vi anbefaler å ha
en backup-linje via ADSL eller 4G.

Foreløpig kan du beholde dagens
påloggingsrutiner, men når nye
skytjenester tas i bruk blir InfodocID
eneste mulige pålogging.
Infodoc Faktura
kommer høsten 2019
Infodoc Faktura er første skytjeneste
som erstatter en del av dagens Infodoc
Plenario og skal rulles ut til alle brukere høsten 2019. Infodoc Faktura er
allerede nå ferdigstilt, men skal testes
og piloteres i månedene frem mot
høsten. Infodoc Faktura betyr forenklet
utfylling av regningskort, fortløpende
tilbakemeldinger fra takstkontrollen,
forenklet innsending til Helfo, og mye

enklere retting av regningskort etter
tilbakemeldinger fra Helfo. Infodoc
Faktura er integrert med betalingsløsningene fra Melin Medical, WTW
(Helserespons) og Microlog. Infodoc
skal være leverandør-uavhengig og vi
jobber aktivt for at våre brukere skal
ha alternative tilbud å velge mellom.
Multidose i e-resept
stoppet av apotekkjedene
Vi har utfordringer med å få levert
multidose i e-resept. Infodoc Plenario
er helt klar for utrulling av multidose
i e-resept, men vi er avhengig av at
apotekkjedene også er klare på sin
side. Store anbud har gjort at svært
mange kommuner byttet multidoseapotek rundt årsskiftet 2018/2019, og
det har ført til forsinkelser i utrulling
av løsningen. Vi forventer oppstart på
noen få kontorer før sommeren, og
jobber hardt i kulissene for å få volum
på utbredelsen til høsten.
Husk at vi kommer med små og
store forbedringer i hver eneste versjon fremover. Les nyhetsbrevene
tilgjengelig fra startpanelet og ta en
kort titt på «Nytt i denne versjonen»
tilgjengelig fra startpanelet. Ett minutt
i nye og ne med «Nytt i..» og hjelpetasten «F1» vil spare deg for mye tid
i lengden.

Endre Dyrøy,
produktsjef

www.infodoc.no

post@infodoc.no

God påske fra
Mari-Anne Frantzen
Kundeansvarlig
Ansvarlig utgiver Infodoc as
Tekst Bjarte Ottesen, Mari-Anne Frantzen, Marte Oppedal
Berge, Johan Le Bozec, Endre Dyrøy.
Layout Cox kommunikasjonsbyrå
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På Infodocdagene 2019 orienterte Endre Dyrøy om hvilke prioriteringer
som er gjort i produktutviklingen siste året.

415 32 020
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Infodocdagene 2019 gikk av stabelen 7. og 8. februar på
Scandic Fornebu. Infodocdagene er blitt en årlig møteplass for
primærhelsetjenesten hvor vi tilbyr kurs, produktlanseringer,
orienterer om våre fremtidsplaner og åpner opp for dialog med
våre kunder, og alle brukere av Infodoc Plenario er invitert.

Nathalie Nordnes åpnet showet torsdag morgen.

Daglig leder i Infodoc, Bjarte Ottesen, ønsket over 300 deltakere velkommen til
Infodocdagene 2019.

Ved utvikling av Infodoc Faktura har Infodoc fokusert på den delen av fakturahåndtering som
vi er best på, nemlig den delen som er knyttet opp mot helse. Infodoc Faktura inkluderer
fakturagenerering, all HELFO-funksjonalitet og den gir oversikt over utestående hos pasient.
Betalings- og regnskapstjenester vil bli tilbudt av leverandører som er spesialisert på dette. Vi
ønsker å gi våre kunder stor valgmulighet og vil gjøre integrasjoner mot en rekke leverandører.
Innen utgangen av 2020 vil hele Infodoc Plenario være skybasert og ikke lenger være en lokal
installasjon på legekontoret. Infodoc Faktura er første del av Infodoc Plenario som leveres i skyen.

Over 300 spente deltakere ble torsdag morgen ønsket velkommen
av daglig leder i Infodoc, Bjarte Ottesen, og artisten Nathalie Nordnes
sørget for en myk start på dagen med sine vakre toner.
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Videre fulgte premiere-visning av vår flunka nye skytjeneste,
Infodoc Faktura, som i løpet av året skal erstatte dagens
Infodoc Plenario økonomi. Vårt mål er at Infodoc Faktura skal
føre til en enklere og mer oversiktlig hverdag, og tjenesten er
utviklet i samarbeid med leger og helsepersonell med erfaring
fra ulike journalsystem. Infodoc Faktura har fått et enkelt
og moderne design og kan beskrives ved fire hovedtrekk;
takstkontroll, enkel redigering, god oversikt og ny søkefunksjon. I april vil de første pilotene få teste tjenesten og i løpet
av sommeren skal den gjøres klar for utrulling til alle brukere
av Infodoc Plenario.
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Vårt populære hurtigtast-kurs ble ledet av Thomas Stadaas som er konsulent hos
Infodoc. Mange fikk glede av å lære seg nye, effektive rutiner ettersom det samme
kurset ble gjentatt 5 ganger i løpet av Infodocdagene.

Torsdag kveld var det duket for festaften med stand-up, deilig mat, musikk og dans utover de sene nattetimer.
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Fredag var alle deltakere samlet i storsalen. Her fikk deltakerne innblikk i Infodocs fremtidsplaner og fikk høre konkret hva våre kunder kan forvente seg når hele journalsystemet Infodoc
Plenario blir en skytjeneste i 2021.

Bjarte Ottesen orienterte om veien opp i sky og hvilke
muligheter som åpner seg når Infodoc Plenario blir en
skytjeneste.

Stemningen stod i taket da Atle Pettersen med band entret scenen torsdag kveld og deltakerne koste seg med venner og kolleger utover kvelden.

Produktsjef i Infodoc, Endre Dyrøy, fortalte om hvilke
prioriteringer som har vært gjort i produktutviklingen siste
året og hva man kan vente seg for kommende år.

Stovner legesenter, ved Finn Skogstad, delte av sine
erfaringer med tjenesten Server i SKY som fjerner behovet
for lokal server for Infodoc Plenario.
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infobruk
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INFOBRUKS

Kjære Kollega,
Er du medlem av Infobruk?
Det koster bare kr 1000/år for hele kontoret!

V

i trenger din støtte for å kunne være et sterkt og uavhengig talerør
for alle brukere av Infodoc programvare i Norge. Gjennom vår
brukerorganisasjon Infobruk har vi i mange år jobbet for deg
og dine behov – fordi vi er brukere som deg med varierende
erfaringsbakgrunn fra medarbeidere, til allmennleger, spesialister og
ansatte ved helsestasjoner. Dersom du velger å ikke støtte oss vil dette
arbeidet smuldre vekk over tid.

Formiddagsprogrammet fredag ble avsluttet av Dora
Thorhallsdottir som holdt et nyttig og humoristisk foredrag
om konfliktfremmende og -hemmende språk.

Fredag ettermiddag var kursene tilpasset ulike faggrupper. Her har spesialistene samlet seg om å
gi innspill til utvikling av ny timebok.

Hva er det du som bruker får igjen for dette?
1. At 4 brukere representerer deg og brukersiden av programutviklingen og bidrar til at utviklingen skjer på brukernes premisser.
2. At vi har en økonomi som kan tillate at vi også er synlige i andre fora.
3. At vi er uavhengige og ikke har økonomiske bindinger til leverandøren.
4. At vi er aktive med egen Facebook gruppe der du kan følge med
på brukerdebattene og kan komme med innspill.
5. At vi som brukere ser at du bryr deg og støtter opp om det frivillige
og uhonorerte arbeidet vi i styret gjør for deg og ditt kontor.
6. At vi kan dele de tingene vi jobber med med deg; det være seg tips
om bruk eller utvikling av skjema vi kan distribuere til medlemmer.
For innmelding send en e-post til:
Silva Regnskap DA ved Toril@silvaregnskap.no
der du oppgir navn og adresse til legesenteret og
e-post/navn til kontaktpersonen så vil du motta en faktura.
4 av medlemmene i styret sitter i Produktrådet der vi møter de faste
Infodoc ansatte Endre Dyrøy, Sølvi Førde Lindås og Sigbjørn Hellene. Vi
møtes 5-6 ggr/år.
Arbeidet er spennende og diskusjonene intense. Vi ser nytte av det vi bidrar
med inn i Produktrådet og vi føler at Infodoc er lydhøre for våre innspill.
Mye av virksomheten på utviklersiden hos Infodoc er nå fokusert inn mot
Sky-plattformen. Dette er en utvikling vi som brukere bifaller. Ved overgang
til rene skyløsninger ser vi mulighetene for en hverdag med raskere
programvare og en mer fleksibel brukerflate der Plenario kan benyttes
på flere plattformer. Vi ser også betydelige gevinster på driftssiden.
Gjennom denne utviklingen vil vi se et helt annet Plenario enn det vi har i
dag. Det at vi som brukere, gjennom Infobruk, kan få være tett på denne
utviklingen er spennende og utfordrende.
Vi oppfordrer dere alle til å delta aktivt idet utviklingsarbeidet som
Infobruk driver ved å sende oss innspill:
Har du ønske om å diskutere noe av dette arbeidet med din
representant i Produktrådet er det bare å ta kontakt på
e-post til finn.skogstad@stovnerlegesenter.no

Vi takker alle som var med å gjøre Infodocdagene 2019 til en flott opplevelse og håper å se både nye og kjente ansikter når
Infodocdagene arrangeres 6. og 7. februar 2020 på Radisson Blu Scandinavia i Oslo.
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Med vennlig hilsen
Finn Skogstad,
styremedlem og medlem av Produktrådet.

INFOBRUKS STYRE

Marianne Vestheim Kversøy,
Helsesekretær,
Eidsvåg legesenter

Odd Lauvskard,
Fastlege, Flaktveit
legesenter

Svein Ove Semb,
Øyelege,
Blikk øyeklinikk

Maria Barøy Ræder,
Gynekolog, Bergen
Spesialistsenter

Regin Hjertholm,
Fastlege, Eidsvåg
legesenter

Khoa Duong,
Fastlege, Fromreide
legesenter

Finn Skogstad,
Fastlege, Stovner
legesenter

Ruvejda Trkulja,
Helsesykepleier,
Haugesund

MEDLEMMER
I PRODUKTRÅDET
Regin Hjertholm
Finn Skogstad
Khoa Duong
Ruvejda Trkulja

Support / Tips
www.infodoc.no/support

Timebok-status
Enkelte har opplevd forsinkelser med statusoppdateringer i timeboken.
Oppdater til siste Infodoc Plenario-versjon tilgjengelig for å få ordnet dette.

Bruk av H-resept
Gå til systemvedlikehold som administrator
1) For å kunne ta i bruk denne muligheten må brukeren
være spesialist i en av følgende spesialiteter:
Barnesykdommer
hud og veneriske sykdommer
revmatologi
indremedisin
nevrologi

support@infodoc.no

415 32 020

2.

Treg internett-linje
Flere og flere tjenester er avhengige av en god
internett-linje. Vi vil derfor anbefale dem som
fortsatt har en 2 MB internett-linje å undersøke
mulighetene for å oppgradere denne. Etter
hvert som Infodoc Plenario blir en skytjeneste
vil det kreves en 50 Mbits fiberlinje, og vi
anbefaler å ha en backup-linje via ADSL eller
4G som forsikring mot brudd på fiberlinjen.

Windows 10
Infodoc Plenario støtter kun Windows 10 på
arbeidsstasjoner. Har du enda ikke fått oppdatert til Windows 10 bør du ta kontakt med din
IT-leverandør for å få bistand til å få dette utført
så snart som mulig.
Dersom du har dette ikonet nede til venstre på
skjermen har du riktig Windows-versjon:

2) Brukeren må ha ICD10 satt
som diagnoseregister i
Innstillinger/Personlig
LOKAL vil fungere også men
ICD10 anbefales
3) Brukeren må ha True på «Kan forskrive H-resepter» i Innstillinger/Tilgang

Eksport av journal
Fra journal gå til fil  eksporter
4) Nå er H-resept-valget aktivert

Den enkleste og raskeste måten å sende en journal elektronisk
på er å velge «eksporter journal til PDF for elektronisk sending»

I noen tilfeller er det likevel ønskelig å sende
journalen strukturert. Da har man mulighet til å
sende den eksporterte filen som e-post-vedlegg så
lenge den ikke er større en 9 MB (begrensning på
NHN-postboks). Benytter man denne muligheten
så anbefaler vi at passordet sendes på SMS. Det er
ikke tillatt å sende passord i samme e-post som den
eksporterte journalen. Den endelige risikovurdering
for om medisinsk informasjon kan havne på avveie må
tas av det enkelte legekontor eller kommune.
Ta kontakt med din systemansvarlig om du er usikker
på hvordan du kan sende e-post som vedlegg.

www.infodoc.no
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415 32 020
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Aktuelt

Fortsatt på penn og papir?
I dag signerer du sikkert mange ulike typer attester og dokumenter i løpet av en arbeidsdag. Og de fleste skrives ut, scannes
eller sendes per post. Har du tenkt på at dette er prosesser som stjeler mer tid enn du kanskje er klar over?

Erfaringer med løsningen fra
Regin Hjertholm på Eidsvåg Legekontor

R

egin Hjertholm er fastlege hos
Eidsvåg legekontor i Bergen. Han var
en av de første som tok løsningen i
bruk. Vi sendte derfor Regin noen spørsmål
for å få hans erfaring og synspunkter på
signeringstjenesten.
Hvor lenge siden er det at
du tok signeringsløsningen i bruk?
- Ettersom jeg ble spurt om å være med å
pilotere løsningen i 2017, så er jeg blant de aller
første som fikk gleden av å ta løsningen i bruk.
Hva er årsaken til at du valgte å ta tjenesten
i bruk – og hva er erfaringen så langt?
- Jeg opplever at saksgangen blir raskere, og at
det blir mindre administrasjon. Saksgangen blir
raskere fordi digital signering krever mindre tid
og administrasjon enn tradisjonell papirpost.
Tiden som frigjøres hos lege og hjelpepersonell gjør at det blir mer tid til pasientene.

S

– Løsningen øker produktiviteten din fordi
vi frigjør tid fra papirarbeid som i stedet kan
brukes på pasienter, sier salgssjef Frank
Lillebuen i Idfy.

Dokumentene som legen signerer skjer
med Buypass som en integrert del av
journalsystemet, og dokumentet tilgjengeliggjøres umiddelbart for pasientene i
portalen på helsenorge.no.

Kan spare hver lege
opptil 16 arbeidsdager i året
Lillebuen anslår den årlige effektivitetsgevinsten til å være 15 arbeidsdager per lege.
– Hvis du konservativt antar at du jobber
220 dager i året, sparer ti minutter per
dokument og signerer tre dokumenter i
løpet av en dag, så er det en halvtime spart
per dag. Fordelen med digitalsignering
sammenliknet med håndskreven signatur
på papir er åpenbar, forklarer han.
– En annen fordel ved å ta i bruk digital

igneringsløsningen fra Idfy gjør at du
slipper å skrive ut, håndsignere og
sende dokumenter i posten. Digital
signering av dokumenter med Buypass er
nå tilgjengelig for legekontor som bruker
Infodoc Plenario.
– Løsningen som nå er tilgjengelig i Infodoc
Plenario gjør at du kan signere dokumenter
digitalt, og dokumentene blir øyeblikkelig
tilgjengelig for pasientene, forklarer Endre
Dyrøy, produktsjef i Infodoc.
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signering er at signaturen blir entydig knyttet til identiteten til din. Det er helt umulig å
kopiere grunnet kryptografien som ligger i
Buypass-kortet, forklarer Lillebuen.

Kan du si noe om hvordan tjenesten fungerer
og hvilken type dokumenter du signerer
digitalt?
- Jeg bruker det mest til enkle attester som for
eksempel skolefravær, bekreftelse av diagnoser, ekstra eksamenstid, transportordning
for funksjonshemmede, parkeringstillatelse,
reiseavbrudd, etc. For pasienten er det fint å
kunne få en digital kopi som kan lagres og
videresendes.

Kan du si noe om hvilke besparelser og
fordeler løsningen gir for lege og pasient
slik du opplever det?
- Ja, tiden er som nevnt det viktigste. For det
første så slipper jo pasienten en unødig tur
til legekontor for å få en enkel attest. Hvis
vedkommende er i arbeid, er det i tillegg en
verdi for arbeidsgiver. Hvis pasienten må møte
opp på kontoret, så belastes også legekontorets ressurser. Sist, men ikke minst, så må
vi ikke glemme at det er miljøbesparende
å digitalisere en papirprosess. Løsningen er
altså god både for legekontor, pasient og miljø.
Hvordan ser man at dokumentet er signert
digitalt, og hvordan opplever pasienten det?

- Når attesten er signert, blir det synlig på
dokumentet i form av mitt navn, samt dato og
klokkeslettet jeg signerte. Jeg har verken fått
klager eller spørsmål fra pasienter, så det tyder
på at det er relativt selvforklarende.
Kommer du til å fortsette å bruke tjenesten, og ser du potensielle bruksområder
fremover som du ikke har brukt løsningen
til i dag?
- Jeg har brukt tjenesten siden den kom og
kommer til å fortsette med det. Jeg ser flere
nye bruksområder og har meldt disse til Idfy
som er leverandøren av tjenesten.
Hvordan er tjenesten i bruk? Er det intuitivt
og enkelt – eller må man ha teknisk kompetanse for å bruke tjenesten?
- Jeg piloterte dette og kom med forbedringsforslag. Min erfaring er at det etter
oppstartfasen er enkelt å bruke.
Andre ting som du syns er viktig å få frem
overfor andre som så langt ikke har brukt
tjenesten?
- Ja, at prisen er endret. Dette vet jeg var en
bremsekloss for noen før. Nå er etableringsgebyr og månedspris tatt bort slik at man kun
betaler 15 kr per signatur.

Vi takker Regin for å dele sine erfaringer i
intervjuet. Ønsker du å ta i bruk digitalsignering kan dette aktiveres direkte inne i Infodoc
Plenario. Tjenesten har ingen etablering eller
månedskostnad. Du betaler kun en pris per
signatur på 15 kroner. Har du spørsmål om
tjenesten må du gjerne ta kontakt med Idfy
enten via e-post på post@idfy.no eller ved å
ringe 53 01 10 30.

Kontaktinformasjon:
Idfy Norge AS
Kontor: 53 01 10 30
sales@idfy.io
Idfy Norge AS tilbyr elektronisk signering av
dokumenter og sikker identifisering av personer
ved bruk av elektroniske ID-løsninger (eID).
Selskapet digitaliserer og effektiviserer manuelle
dokumentprosesser for små og store kunder over
hele Norden. For mer info, se www.idfy.io

Returadresse

Infodoc as
Postboks 43, Bønes
5849 Bergen

Kurs i Infodoc Plenario våren 2019
BERGEN
	

26. april
kl. 09:00 – 16:00
Intensivt kurs. Best egnet for noe erfarne brukere.

Superbruker i Infodoc Plenario 		

Pris 5900,-

	
	

10. mai
10. mai

kl. 09:00 - 11:00
kl. 12:00 – 16:00		

Systemvedlikehold		
Effektiv bruk av Infodoc Plenario 		

Pris 2750,Pris 4750,-

	
	

07. juni
07. juni

kl. 09:00 – 11:00		
kl. 12:00 – 16:00		

Systemvedlikehold		
Effektiv bruk av Infodoc Planario		

Pris 2750,Pris 4750,-

	

03. mai
03. mai

kl. 09:00 – 11:00		
kl. 12:00 – 16:00		

Systemvedlikehold		
Effektiv bruk av Infodoc Plenario		

Pris 2750,Pris 4750,-

	

14. juni.

kl. 09:00 – 16:00		

Superbruker i Infodoc Plenario		

Pris 5900,-

kl. 09:00 – 11:30		
kl. 09:00 – 11:30		

Systemvedlikehold		
Helsestasjon 		

Pris 1990,Pris 1990,-

kl.18:00 – 20:30		

Spesialist		

Pris 2990,-

OSLO


ONELINE DAGTID
	
	

24. mai
26. juni

ONLINE KVELD

06. juni

RABATT!

Bestiller du et fulldagskurs (2 i ett) betaler du kun 5900,- inkl. lunsj.
(Eks: 10. mai Systemvedlikehold + Effektiv bruk av Plenario 09 – 16 Kr. 5900,- )
Alle priser er uten mva.

Påmelding på www.infodoc.no/kurs/seminar

